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                 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและยึดมั่นในหลกักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดี  โดยเฉพำะกำรส่งเสรมิเรื่องสิทธิของผูถื้อหุน้ และกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั จึงไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อ
หุน้เสนอวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหนำ้ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ตำมหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก ำหนด
ดงัต่อไปนี ้

หลักเกณฑ ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น  

1.1 ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ตอ้งมีคณุสมบตัิขอ้ใดขอ้หน่ึงดงันี ้
1.1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คนหน่ึงหรือหลำยคนซึง่ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของ

จ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ หรือคิดเป็น 179,682,000 หุน้ หรือ 
1.1.2 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คนหน่ึงหรือหลำยคนซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 1 ของ

จ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 35,936,400 หุ้น และต้องถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอวำระกำรประชมุ 

1.2 ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัส่งเอกสำรหลกัฐำนดงัต่อไปนี ้เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
1.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ำกดั หรือ หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝำกทรพัยสิ์น (Custodian)  
1.2.2 หลักฐานการแสดงตน  

- บุคคลธรรมดำ : ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  กรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงชื่อ นำมสกลุ หรือ ค ำน ำหนำ้ชื่อ จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำว พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

- นิติบุคคล : ส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคลซึ่งลงนำมรบัรองโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมและประทับตรำ
บริษัท และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ 
ลงนำม พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2.  ขั้นตอนในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 กรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2565” (“แบบเสนอวำระฯ”) พรอ้มแนบเอกสำร/หลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์และส่งมำยงับริษัทฯ 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 ตำมที่อยู่ดงันี ้

ส่งถึง ประธำนกรรมกำร หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรือ เลขำนกุำรบรษิัท 
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

2.2 กรณีผูถื้อหุน้หลำยคนรว่มกันเสนอวำระกำรประชุม ใหต้วัแทนผูถื้อหุน้ 1 รำยเป็นผูก้รอกขอ้มลูในแบบเสนอวำระฯ และ
ลงนำมไวเ้ป็นหลักฐำน พรอ้มทั้งแสดงหลักฐำนกำรถือหุน้ตำมขอ้ 1.2 ส่วนผูถื้อหุน้รำยอื่นใหก้รอกขอ้มลูในแบบเสนอ



หนำ้ 2 จำก 2 

 

 

วำระฯ เฉพำะขอ้ (1) ใหค้รบถว้นและลงนำมไวเ้ป็นหลกัฐำน และใหร้วบรวมหลกัฐำนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกรำยเป็น
ชดุเดียวกนั 

3.  เนือ้หาของเร่ืองทีจ่ะเสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

3.1 เรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุจะตอ้งไม่เขำ้ข่ำยเรื่องดงัต่อไปนี ้ 
3.1.1 เรื่องที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอ้เท็จจริงที่กล่ำวอำ้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอันควร

สงสยัเก่ียวกบัควำมไม่ปกติของเรื่องดงักล่ำว 
3.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรใหเ้กิดผลตำมที่ประสงค ์
3.1.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
3.1.4 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแลว้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และเรื่องดงักล่ำวไดร้บั

มติสนบัสนนุดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ เวน้แต่ขอ้เท็จจรงิ
ในกำรน ำเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกขอ้เท็จจรงิในขณะที่น ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้
ในครัง้ก่อน 

3.1.5 เรื่องที่ขดักับกฎหมำย ขอ้บงัคบัทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไป
ตำมวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

3.1.6 เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรเสรจ็สิน้แลว้ 
3.1.7 กรณีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

3.2 กรุณำระบุวตัถปุระสงคแ์ละรำยละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พรอ้มขอ้มลูที่เป็นประโยชนใ์นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
บรษิัทฯ เช่น ขอ้เท็จจรงิ เหตผุล ประเด็นที่ตอ้งพิจำรณำ หรือ ประโยชนท์ี่จะไดร้บั เป็นตน้ 

4. กระบวนการพิจารณา  

4.1 เลขำนุกำรบริษัท จะพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องที่ไดร้ับกำรเสนอในเบือ้งตน้ก่อนที่จะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ โดยคณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะพิจำรณำควำมจ ำเป็นและเหมำะสมของเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอว่ำ
สมควรบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เป็นท่ีสิน้สดุ 

4.2 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจเุรื่องดงัต่อไปนีเ้ขำ้เป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 
4.2.1 เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 1 และ/หรือไม่ด ำเนินกำรตำม

ขัน้ตอนท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 2 ขำ้งตน้ 
4.2.2 เรื่องที่มีเนือ้หำไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 3 

4.3 เรื่องที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมขอ้ 4.1 จะไดร้บักำรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 พรอ้มควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมผูถื้อหุน้ หรือแจง้ผ่ำนช่องทำงกำร
เผยแพรข่อ้มลูอื่น ๆ ท่ีเหมำะสมต่อไป 


